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Hallinto ja kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 11.4.2015 Kuninkaanlähteellä. Kokoukseen osallistui 43 
äänivaltaista jäsentä. (2014/41, 2013/31, 2012/30, 2011/37, 2010/19, 2009/30, 2008/21, 
2007/30, 2006/24). 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 24.10.2015 Kuninkaanlähteellä. Kokoukseen osallistui 76 
äänivaltaista jäsentä. (2014/72, 2013/59, 2012/86, 2011/116, 2010/84, 2009/90, 2008/98, 
2007/55, 2006/69). 
 
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Jouko Lindfors, varapuheenjohtajana Altti Nurmi sekä 
jäseninä, Tilla Rosenberg, Pekka Nordlund, Raija Salminen, Maiju Savolainen, Unto 
Koskinen, Heikki Pihlajamäki ja Aulis Tommila. 
Hallitus kokoontui 9 kertaa ja sen lisäksi hallitus kuuli kaikkia toimikuntia toimihenkilöristeilyn 
yhteydessä.  
Yhdistyksen sihteerinä toimi Hilkka Tommila, rahastonhoitajana Tuula Pihlajaniemi ja 
jäsenkirjurina Ulla Koponen. 
 
Yhdistyksessä on toiminut seuraavat toimikunnat: Kuninkaanlähteen aluetoimikunta, vetäjänä 
Tilla Rosenberg, Ohjelmatoimikunta, vetäjänä Olli Puusa, turva-asiamies Pekka Nordlund 
sekä sähkövastaava Jouko Syrjänen. Lisäksi yhdistyksen erilaisia toimia, kuten 
kalustonhoitoa, arpajaisia, tarvikemyyntiä yms. ovat aktiivisesti hoitaneet useat henkilöt. 
Kirvesmiesryhmä on toiminut ansiokkaasti Kuninkaanlähteen alueen hyväksi. 
 
Osallistuminen liiton toimintaan 
Liitto piti liittokokouksensa Joensuussa 23.5.2015. Kokouksessa yhdistystämme edustivat 
Jouko Lindfors ja Satu Hartikainen-Lindfors, Tilla ja Janne Rosenberg sekä Aulis ja Hilkka 
Tommila.  
 
 
Jäsenistö 
Jäsenkirjurin ilmoittaman mukaan yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa: 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Varsinaisia jäseniä 1983 2031 2075 2082 2082 2096 
Vapaajäseniä 5 5 7 15 15 17 
Rinnakkaisjäseniä 130 127 125 128 125       109 
Kunniajäsen 1 1 1 1 1 1 
Ulkojäseniä 2 4 8 8 10 12
     
Vuoden 2015 aikana yhdistykseen liittyi uusia jäseniä seuraavasti: 
Pääjäseniä 129 150 187 179 191 185 
Rinnakkaisjäseniä 17 20 17 25 28 9
   
 
 
 
 
 



 
Yhdistyksen talous 
Talous on edelleen vakaalla pohjalla. Yhdistyksen pääasialliset tulot muodostuvat 
Kuninkaanlähteen tuloksesta sekä jäsenmaksuista. Myös osa järjestetyistä treffeistä ovat 
tulokseltaan positiivisia.  Tarkempi erittely selviää erillisestä vuoden 2015 tilinpäätöksestä. 
 
Koulutus 
Liitto järjesti Tulevaisuusseminaarin Jyväskylässä 7.-8.2.2015, jossa yhdistystämme edusti 
Jouko Lindfors ja Satu Hartikainen-Lindfors ja Aulis ja Hilkka Tommila. 
Kurssien superviikonloppu, Siuntiossa 7.-8.3.2015 olivat Pekka Nordlund, Altti Aronen, Tarja 
Lehto ja Mauri Vuorenheimo. 
SF-Caravanin yhdistystoiminnan perusteet-kurssi, Tampereella 12.12.2015 olivat Tilla 
Rosenberg, Tarja Lehto, Mauri Vuorenheimo ja Sami Siltanen. 
 
Vuoden karavaanari 
Yhdistyksemme Vuoden Karavaanariksi 2014 nimettiin Olli Jorva. Malja luovutettiin 
juhannuksena. 
 
Treffit 
Varsinaisia vaunullisia treffikokoontumisia järjestettiin 12 kertaa. Uusi vuosi, Talviriehat, 
hiihtolomaviikko, Hyvinvointi, Vappu, Juhannus, Octoberfest, kesäkauden päättäjäiset, 
syyskokous ja pikkujoulu treffit vietettiin Kuninkaanlähteellä. Keväällä ja syksyllä pidettiin 
Kuninkaanlähteellä talkootreffit alueen kunnostamiseksi. Syksyn perinteinen 
toimihenkilöpalaveri tanssittiin ns. vaunuttomana Viking Cracella risteillen. 
 
 
Treffeille osallistui vaunu- ja autokuntia: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
 Talviriehat, Kuninkaanlähde 21       
 Hiihtoloma, Kuninkaanlähde 56 49 79 69 66 72  
 Hyvinvointitreffit, Kuninkaanlähde 17      
 Kevätkokous, Kuninkaanlähde (43) (41) (31) (33) 17 19
 Vapputreffit, Kuninkaanlähde 102 115 80 149 127 169 
 Juhannustreffit, Kuninkaanlähde 232 238 286 333 298 394  
 Octoberfest, Kuninkaanlähde 272 154 139   
 Kesäkauden päättäjäiset, Kuninkaanlähde 71      
 Syyskokoustreffit, Kuninkaanlähde 39 33 12 25 28 27  
Toimihenkilöpalaveri, Viking Cracella (47) (44) (44) (49) (67) (60)  
Pikkujoulutreffit, Kuninkaanlähde 36 27 45 41 32 22  
Uusivuosi, Kuninkaanlähde 31 21 23 46 38   
 
 
 
Kuninkaanlähde 
Kuninkaanlähteen suosio jatkui koko vuoden 2015. Kaikkiaan alueella vieraili matkailijoita 
71 jäsenyhdistyksestä. Alueelle sallitaan kesäaikana leiriytymismahdollisuus myös 
järjestäytymättömille, tätä käytettiinkin jonkin verran hyväksi. 
Matkailuajoneuvoja kävi yhteensä 4886 joissa yöpyi yhteensä 15911 henkilöä.                                
 
Vuonna 2015 Kuninkaanlähteellä tehtiin jälleen paljon uutta ja ehostettiin vanhaa. Isojen 
saunojen remontti saatiin kuntoon hiihtolomaksi, saunojen katot ja seinät saivat uudet 
paneelit, lauteiden runkoja uusittiin, rikkinäiset laatat vaihdettiin, uudet lattiakaivot laitettiin ja 
saumauksia uusittiin. 
Kioskin ja vastaanoton myyntiluukut uusittiin käytännöllisimmiksi käyttää. 
 
 



 
Lukusali muutettiin toivotuksi lasten ja nuorten tilaksi. Sinne hankittiin leluja ja pelejä vähän 
jokaista ikäluokkaa ajatellen. Lumien sulettua rakennettiin uusi lukutupa, jossa saa lueskella 
päivän lehdet. Löylytuvan ympäristö laatoitettiin, maisemoitiin ja tehtiin ulkosuihku. Myös 
koirille tehtiin pesupaikka. Lahjoituksena saatu kivipöytä asennettiin ja sai penkit ympärille. 
Leikkipaikan ympärille asennettiin uusi, laillinen aita suojaamaan leikkipaikan ja ajotien väliä. 
Ylätasanteen paikkoja tasattiin monilla hiekkakuormilla. Kesän mittaan myös minigolfrata sai 
uutta maalia ja ehostusta. 
Melkein koko vuoden projektina oli täydellinen sähkölaitteiden käyttö- ja huoltosuunnitelman 
tekeminen ja päivittäminen. Jonkun verran tuli myös huomautusten myötä korjauksia, myös 
kaikki alueella olevat pistorasiat on tarkastettu ja myös alueen omien valaisintolppien 
tarkastus tehtiin. 
 
Tapahtumien osalta pyrittiin siihen, että joka kuukausi olisi jonkinlaiset ohjelmalliset treffit. 
Tammikuussa vietettiin koko perheen talviriehaa, jolloin oli kaikkea mukavaa talvista 
ohjelmaa jokaiselle. Helmikuussa oli perinteinen hiihtoloma, jolloin ohjelmat eivät kovin 
talvisia ollut, kun lunta ei juurikaan yhtään ollut. Perinteinen makkaratarjoilu nautittiin kodalla 
ja lauantaina herkuteltiin hernekeitolla, mikä sulateltiin illan tansseissa. Maaliskuussa uudet 
Hyvinvointitreffit, jolloin paneuduttiin varsinkin naisten kauneuteen ja hyvinvointiin. Naisille 
ojennettiin myös kukat naistenpäivän kunniaksi. Huhtikuussa oli pääsiäinen, kevätkokous ja 
kevättalkoot, jolloin alue laitettiin hienosti kesäkuntoon. Toukokuun aloitti heti Vapputreffit, 
jolloin teemana sika, jota saimme nauttia palvattuna salaatin kera. Kesäkuun alussa 
Adriaclub järjesti omat treffinsä Kunkulla mukavalla määrällä vierailijoita. Juhannustreffit 
vietettiin jälleen kylmässä säässä, mutta silti sai uiskennella lämpimässä altaassa. Heinäkuu 
meni lämpimien ilmojen alettua kiireisissä merkeissä, eli vierailijoita kävi todella kiitettävästi. 
Elokuussa vietettiin jälleen October-treffit, jotka vuosi vuodelta tulee yhä suosituimmiksi, 
varsinkin kun ilmat suosii todella antoisasti. Syyskuussa jälleen syystalkoot ensin, jolloin 
alue laitettiin talvikuntoon ja loppukuussa vietettiin vielä kesäkauden päättäjäisiä, jolloin 
leppoisaa yhdessäoloa esim. nokipannukahvin ja makkarapaiston kanssa. Mahtavat 
ilotulitukset lensivät myös taivaalle. Lokakuun lopulla jälleen syyskokoustreffit. Marraskuun 
lopussa pikkujoulut juhlittiin ensimmäistä kertaa viereisen hotellin tiloissa puurojuhlan 
teemoilla ja tietenkin hauskanpidon ja tanssien merkeissä. Joulukuun päätti jälleen 
perinteiset uudenvuoden treffit hienoineen ilotulituksineen. 
 
Toukokuussa saimme heikon lumitilanteen nojalla laittaa altaaseen ajoissa vedet ja jonkun 
verran myös lämmitystä, eli vaikka ilmoiltaan alkukesä oli kylmää, niin uimaan pääsi 
aikaisemmin, ainakin lämpimämpään veteen. Kesäkauden ajan kioskia piti jälleen Kirsi 
Hirviniitty kesätyöntekijöineen, jotka myös hoitivat alueen sisään-ja uloskirjaukset. Alueella 
kävi ahkeraan myös liha-, kala-, vihannes- ja mansikkakauppiaita. Kauppa-auto perjantaisin 
ja Tapion Konditoria perinteisesti joka arkipäivä myymässä leipää ja pullaa. Kesätyöntekijät 
järjestivät lapsille ja nuorille päivittäin ohjelmaa ja vuoroillaan myös valvoivat allasaluetta. 
Kesäkuun alusta Rauli Suoniemi aloitti uutena laitosmiehenä työnsä. 
 
Koko vuoden aikana Kuninkaanlähteellä kävi jälleen kiitettävä määrä vierailijoita, varsinkin 
kesäkauden päätyttyä ilmat jatkuivat suotuisina pitkään syksyyn, mikä teki oleskelusta 
mukavaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kuninkaanlähteellä 
vieraili:  2015 2014 2013 2012 2011 2010  
Vaunukäyntejä 4886 4420 4060 3989 4720 5398  
Vaunuyöpymisvuorokausia 11179 10337 9303 8842 11011 12460  
Henkilömäärä  
yhteensä  15911 14233 12717 12596 14067 17098  
Henkilöyöpymisvuorokausia 35861 32439 28247 31172 32241 39017  
Vaunu viipyi alueella keskimäärin 
vrk.  2,29 2,34 2,29 2,22 2,33 2,31  
Vaunussa keskimäärin 
henkilöitä  3,21 3,14 3,04 3,53 2,93 3,13  
Kuninkaanlähteen ulkopuolella pidetyillä treffeillä 
kertyi vaunuyöpymisvuorokausia 
yhteensä:  00 92 166 252 412 417  
 
 
Tiedotus 
Hallitus on lähettänyt jäsenistölle perinteisesti kaksi jäsenlehteä, alkuvuotta koskeva 
jäsenlehti postitettiin aikaisempien vuosien tapaan jo 5.12.2014, loppuvuotta koskeva 
jäsenlehti postitettiin 1.6.2015 ja alkavaa vuotta koskeva jäsenlehti 2016 postitettiin 
1.12.2015 Kotisivujen osoite on: www.sfcsatakunta.fi .  
Yhdistyksen sähköpostiosoite on sfcsatakunta@sfcsatakunta.fi. 
 
 
HALLITUS 


